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UNESCO Nationalkommissionen rådgiver den danske regering i UNESCO-spørgsmål og har til opgave
at virke som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s arbejdsområder.
Kommission er bekendt med, at alle ministerier skal bidrage til en samlet handlingsplan for opfølgning
på verdensmålene. Det arbejde vil vi meget gerne støtte op om og bidrage til, hvis du og ministeriet
ønsker det.
Regeringens støtte til kulturlivet m.fl. under den igangværende pandemi, hjælpepakkerne og danskernes
meget store opbakning til kulturinstitutionerne gennem sommerens særlige besøgsrabatter, vidner om
kulturens betydning for danskerne – også på den anden side af pandemien.
Kultur har ikke sit eget verdensmål, men er integreret i en række af de øvrige mål. Det er derfor nærliggende enten at overse eller at reducere kulturens betydning i arbejdet med de 17 verdensmålene. Men
kulturen er en meget betydningsfuld forudsætning for at nå i mål med de samlede mål, og behovet for at
synliggøre kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling i arbejdet med den danske handlingsplan er stort
og et uforløst potentiale.
Vi vil derfor meget gerne henlede din opmærksomhed på, at UNESCO i samarbejde med søsterorganisationer inden for FN-familien har udarbejdet helt konkrete indikatorer til brug for de nationale handlingsplaner. Indikatorerne er bygget op om kulturpolitikkens fire dimensioner og illustrer, hvordan kulturen bidrager positivt til en bæredygtig udvikling.
De fire dimensioner er:
1) Kulturpolitikkens betydning for, at der værnes om nationale og lokale kulturarvsværdier og
gode bymæssige kvaliteter med tilgængelig kulturel infrastruktur og fysiske og rummelige kvaliteter.
2) Kulturpolitikkens betydning for, at den kulturelle og kreative industri bidrager til udvikling af
den nationale vækst og beskæftigelse
3) Kulturpolitikkens betydning for, at viden og færdigheder overføres og udvikles til kommende
generationer gennem uddannelsestilbud og muligheder
4) Kulturpolitikkens betydning for at kulturen bidrager til at sikre social sammenhængskraft og inklusion.

Indikatorerne understøttes i meget vidt omfang af eksisterende kulturstatistik og kan derfor relativt hurtigt indarbejdes i handlingsplanen.
Nationalkommissionen indgår naturligvis meget, meget gerne i en videre dialog med dig og dit ministerium om, hvordan det kan være muligt evt. i forlængelse af den danske handlingsplan at synliggøre kulturens betydning for en bæredygtig udvikling.
Det kunne f.eks. ske gennem fælles initiativer, der kunne sætte fokus på ovennævnte fire dimensioner
bl.a. over for de danske kommuner, som i flere år har arbejdet med at integrere verdensmålene i de
kommunale politikker, og som derfor også er helt centrale aktører og dialogpartnere på kulturområdet.
Vi vil meget gerne i dialog med dig og dit ministerium om hvordan UNESCO’s arbejdsråder kan spille
positivt ind i jeres igangværende planer, så vi sammen kan skabe mest mulig positiv opmærksomhed om
kulturens bidrag til bæredygtighed, FN’s Verdensmål m.m. til gavn for Danmark.
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